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Utdragsbestyrkande
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Beslutande
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Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 142
Information

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten och Thomas Kihlström, chef
samhällsbyggnadsenheten informerar om nuläget inom respektive
verksamhet.
_________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 143
Underrättelser om lantmäteriförrättningar

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga underrättelserna till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäteriet i Uppsala har översänt följande underrättelser om
lantmäteriförrättningar (Dnr Ks 2017/42):
Handlings id 5223
Underrättelse om avslutad förrättning C15640 Avstyckning berörande
Tierp Ängskär 2:4
Handlings id 5224
Underrättelse om avslutad förrättning C17521 Avstyckning berörande
Upplanda 1:139
Handlings id 5218
Underrättelse om avslutad förrättning C10355 - Ledningsrätt för
kommunala vatten- och avloppsledningar och bredband från Tierp till
flygfältet och Arvidsbo
Handlings id 5263
Underrättelse om avslutad förrättning C1712 Fastighetsreglering
berörande Bolstan 1:12 och Vad 2:10
Handlings id 5339
Underrättelse om avslutad förrättning C17522 Avstyckning från TierpsBro 1:27 samt anslutning enligt 42a § AL
Handlings id 5350
Underrättelse om avslutad förrättning C16469 Avstyckning från Ängskär
2:4
Handlings id 5420
Underrättelse om avslutad förrättning C16554, Fastighetsreglering
Stenlösa 1:9 och Tegelsmora-Berg 1:13 och 1:38 samt avstyckning från
Stenlösa 1:9
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 143 forts.
Handlings id 5434
Underrättelse om avslutad förrättning C11486 Ledningsrätt VendelMånkarbo (ÄL622)
Handlings id 5577
Underrättelse om avslutad förrättning C17380 Avstyckning Snatra 1:14
Handlings id 5807
Underrättelse om begärd förrättning C17144 Ansökan om
överenskommelse om fastighetsreglering Frebro 1:27, 1:30
Handlings id 6005
Underrättelse om avslutad förrättning C1764 - Avstyckning
_________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 144
Delgivning

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad delges:
Ärendenummer 2017/389
Handlings id 5733
Beslut dnr 526-6503-2017 - Prövning dispens strandskydd
Ärendenummer 2017/657
Handlings id 5732
Beslut dnr 526-6505-2017 - Prövning dispens strandskydd
Ärendenummer 2017/699
Handlings id 5731
Beslut dnr 526-6507-2017 - Prövning dispens strandskydd
Ärendenummer 2017/768
Handlings id 5663
Beslut att inte överpröva kommunens beslut 526-6501-2017
Ärendenummer 2017/536
Handlings id 5267
Beslut - Prövning enligt miljöbalken angående dispens från strandskydd
på fastigheten Skaten 1:6, Tierps kommun, Uppsala Län
Ärendenummer 2017/45
Handlings id 5240
Rapportering myggbekämpning 2017
Ärendenummer 2017/789
Handlings id 5244
Överklagan gällande beslut § 102-2017 om förhandsbesked

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 144 forts.
Ärendenummer 2017/795
Handlings id 5272
2017-09-22 beslut avseende anmälan enligt 7 § sevesolagen Söderfors
Steel (6950320)
Ärendenummer 2017/630
Handlings id 5294
Beslut angående anmälan om muddring på fastigheten Edsätra 4:25 och
Edsätra S:7, Tierps kommun
Ärendenummer 2017/625
Handlings id 5363
Beslut i anmälan om muddring på fastigheterna Göksnåre 4:18 och
Göksnåre 4:9, Tierps kommun
Ärendenummer 2017/789
Handlings id 5547
Beslut gällande överklagande Länsstyrelsen dnr 403-6164-2017
Ärendenummer 2017/773
Handlings id 5618
För kännedom yttrande gällande förlängning av koncession sträckan
Untra-Hagby, Uppsala och Stockholms län, Dnr 407-39040-2017
Ärendenummer 2017/916
Handlings id 5619
Kungörelse Mark och Miljödomstolen i mål nr M 4170-16 Aktbilaga 62
Ärendenummer 2016/493
Handlings id 5635
Protokoll Svea Hovrätt i mål nr 875-17
Ärendenummer 2017/773
Handlings id 5811
Yttrande inför förlängning av nätkoncession för ledning Untra-Hagby,
Uppsala och Stockholms län, dnr 407-5697-17
Ärendenummer 2017/65
Handlings id 5947
Ny fastighetsbildningsärenden för Tierps kommun 2017-09-15 tom 201710-27
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 144 forts.
Ärendenummer 2017/635
Handlings id 5940
Beslut dnr 526-6506-2017 – prövning dispens strandskydd
Ärendenummer 2015/507
Handlings id 6038
Beslut att upphäva strandskyddsdispens för enskild väg på fastigheterna
Rämsön s:1 och Söderfors 2:1
Ärendenummer 2017/707
Handlings id 5898
Beslut Prövning enligt 19 kap 3b § miljöbalken dispens från strandskydd
Holmsånger 3:2 Nöttö 5:113, dnr: 526-6500-2017
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5246
Underrättelse om klassning av miljöfarlig verksamhet och årlig avgift för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken - Annedalmossen - Blackmyren
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5286
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för
nyanläggning av fiberkabel
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5287
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för
nyanläggning av markakabel
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5311
Underrättelse om klassning av miljöfarlig verksamhet och årlig avgift för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Dnr: 555-5938-2017
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5314
Underrättelse om klassning av miljöfarlig verksamhet och årlig avgift för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Dnr: 555-5927-2017

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 144 forts.
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5399
Samrådsbeslut nyanläggning av fiberkabel
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5430
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2018
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5660
Beslut om klassning och årlig avgift för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken Dnr 555-5927-2017
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5752
Föreläggande enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5751
Föreläggande enligt miljöbalken för nyanläggning av fiberkabel
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5810
Samråd enligt miljöbalken för underhållsröjning av regionnätsledning CT
1722 från Östanån, Älvkarleby kommun via Svanby, Tierps kommun till
Åbylund, Heby kommun, dnr 525-4957-2017
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5980
Dispens från föreskrifterna för naturreservatet Bondskäret för anläggande
av jordvärme på fastigheten Ängskär 1:4, Tierps kommun, dnr 521-52252017
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5901
Beslut om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i
samband med nedgrävning av fiberkabel längs Vendelåsen vid Karby i
Vendel sn, Lst dnr 431-6638-16.

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 144 forts.
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5900
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 122:1, Tierps socken,
fastigheten Fors 1:6, Tierps kommun (A 44997-2017), dnr 431-6043-17
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5872
Jordbruksverkets bestämmelser om spridning av gödselmedel, dnr 4.2.1816593/17
Ärendenummer 2017/1
Handlings id 5873
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för
nyanläggning av fiberkabel från Pilbo till Söderfors, Tierps kommun, dnr
525-5468-2017
__________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 145
Meddelanden

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna redovisningen.
Bakgrund
Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.5808
Handlings id KS 2017.5683
Handlings id KS 2017.5282
Handlings id KS 2017.5884
Handlings id KS 2017.5983
Diarienummer KS 2016/1010
Handlings id KS 2017.5870
Diarienummer KS 2017/844
Handlings id KS 2017.5486
Diarienummer KS 2017/363
Handlings id KS 2017.5464
Diarienummer KS 2017/464
Handlings id KS 2017.5771
Diarienummer KS 2017/886
Handlings id KS 2017.5738
Diarienummer KS 2017/895
Handlings id KS 2017.5777

_________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 146

Dnr Edp 2017/1521

Förhandsbesked för nybyggnad av mindre gård på fastigheten
Sjukarby 3:24

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att ge ett positivt förhandsbesked om att nybyggnad av mindre gård kan
tillåtas på den avsedda platsen med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900),
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus sammanbyggt med garage,
med en planerad byggnadsarea om ca 250 kvm. Sökanden önskar även
uppföra två större komplementbyggnader varav ett stall och en maskinhall
om vardera ca 200 kvm. Fastigheten ska avstyckas och tilltänkt
avstyckning är ca 22000 kvm. Tomt för bebyggelsen avses att uppta 4880
kvm. Vattenförsörjning planeras med enskild borrad brunn. För avlopp
planeras enskild anläggning.
Nuvarande markanvändning är obrukad jordbruksmark. Jordarten är sand
enligt jordartskartan. Vattentillgången är tillräcklig för tio
fastigheter/hektar enligt SGU:s grundvattenkarta. Risken för markradon är
förhöjd. Fastigheten är lokaliserad i anslutning till enskild väg. Ny utfart
ska anordnas.
Sökanden har tidigare beviljats förhandsbesked för bebyggelse på den
aktuella platsen för bostadshus, två garage och stall (dnr TK-2008-1072).
Detta förhandsbesked är inte längre giltigt och hade en mer utspridd
gårdsbild.
Lokaliseringen omfattas av allmänt intresse avseende jordbruksmark som
enligt miljöbalken 3 kap 4 § är av nationellt intresse och att mark enligt
PBL 2 kap 2 § ska användas till det den är mest lämplig för utifrån det
allmännas intresse. Denna mark är att se så som brukningsvärd för
jordbruket, men det innebär inte att den måste brukas såsom åker utan ska
brukas till jordbruket såsom näring vilket kan anses vara just
gårdsbebyggelse med djurhållning som detta är.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 146 forts.
Motivering
En placering på åkerholmen, som annars är en mera riktig placering
utifrån traditionell kulturhistorisk placering av bebyggelse på
landsbygden, står i konflikt med åkerholmens höga naturvärden och
biotopskydd.
Den föreslagna lokaliseringen bedöms dock som lämplig med hänsyn till
att den placeras i närheten av befintlig bebyggelse och nära befintlig
enskild väg. Gårdsbebyggelsen kommer vidare att upplevas som naturlig
då den kommer att ligga ensam såsom gårdarna från lagaskiftes
utflyttningar varit ett tydligt karaktärsdrag i det norduppländska
jordbrukslandskapet. Mot bakgrund av detta kan den ändrade
markanvändningen betraktas som acceptabel.
Den valda placeringen i gränslandet mellan åker och icke brukningsvärd
mark går efter sammanvägning i linje med skyddet av naturvärden och den
traditionella placering av bebyggelse på landsbygden i enlighet med
översiktsplan 2010-2030 för Tierps kommun och PBL 2 kap 6 och 3 §§.
Förhandsbesked för platsen ges med stöd av Plan- och Bygglagen
(2010:900) 9kap 17§.
Beslutsunderlag
Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör, kommunekolog,
kommunarkitekt och länsstyrelsen
Grannehörande
Informationskarta
Handläggarens yttrande
Övriga upplysningar
Se förhandsbeskedsbilaga för ytterligare information.
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
_____________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 147

Dnr Edp 2017/1529

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Knutbo 1:8

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att ge ett positivt förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan
tillåtas på den avsedda platsen. Beslutet gäller med följande villkor:
- Byggnaden ska utformas och ges en kulör som ansluter till
skogslandskapet och närliggande befintlig bebyggelse.
att avgift tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Sökanden har ansökt om förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus på angiven plats enligt kartbilaga. Byggnadens area föreslås
bli 160 kvm i två våningar. Bostadshuset avses anslutas till enskilt VA.
Sökanden har tidigare ansökt om strandskyddsdispens för en placering
inom strandskyddat område vid Strömaren. Vid besiktning på platsen
tillsammans med sökanden, naturvårdshandläggare och
bygglovhandläggare har konstaterats att särskilda skäl enligt Miljöbalken
inte finns för en strandnära placering, varvid sökanden återtog ansökan om
dispens. En placering närmre befintlig gård och utanför strandskyddat
område i med nu angiven placering bedömdes vara intressant att pröva
som ett förhandsbesked.
Motivering
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av
några förordnandebestämmelser. Platsen är belägen i mark som används
för skogsbruk. Biotopskydd med höga naturvärden finns mer än 100 meter
söder om föreslagen placering samt strandskydd utefter Strömaren cirka
75 meter väster ut. Cirka 100 meter öster om platsen finns äldre befintlig
gårdsbebyggelse.
Tillfarten till det föreslagna bostadshuset kan ske via befintlig enskild väg
som ansluter till länsväg 717 där kollektivtrafik finns. Bostadshuset avses
anslutas till enskilt VA. Samråd har skett med miljöinspektör Emiliano
Santos angående frågan om enskilt avlopp. Från avloppssynpunkt finns
ingen erinran mot förslaget.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 147 forts.
Samråd har skett med naturvårdshandläggare Maria Berg som per mail
framfört följande synpunkter:
- Åtgärden anses lämpligt så länge bygget främst sker på den öppna
marken.
- Det är bra om man bevarar brynmiljöer mot skogen, och att bygget
sker på sådant sätt och under sådan period att rödlistade fågelarters
(ex. mindre hackspett) reproduktion inte störs.
- I närområdet finns även den rödlistade växten toppjungfrulin.
Bedömningen är att VA kan anordnas på platsen och placeringen kunna
tillåtas från miljö- och naturvårdssynpunkt. Platsen bedöms som lämplig
för ett nytt enbostadshus.
Beslutsunderlag
Ansökan och kartbilaga.
Besiktning på platsen.
Samråd har skett med miljöinspektör och naturvårdshandläggare.
Grannehörande
Övriga upplysningar
Se förhandsbeskedsbilaga för ytterligare information.
Bilagor vid expediering
Förhandsbeskedsbilaga med besvärshänvisning
Kartskiss med angiven placering
Beslut skickas till
Sökanden
_______________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 148

Dnr Edp 2017/1591

Bygglov för nybyggnad av ett 50 meter högt kommunikationstorn
med teknikbyggnad på fastigheten Tierp 1:117

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att bygglov för nybyggnad av ett 50 meter högt kommunikationstorn med
teknikbyggnad beviljas enligt ansökan,
att avgift tas ut med 21 280 kronor enligt fullmäktiges taxa,
att Ulf Göransson är kontrollansvarig för åtgärden.
Bakgrund
SMEBAB Cementen KVC AB har lämnat in ansökan om bygglov för
nybyggnad av ett 50 m högt torn med teknikbyggnad invid räddningsstationen.
Motivering
Räddningstjänsten har för sin verksamhet behov av ett
kommunikationstorn med den föreslagna höjden 50 m. I tidigare bygglov
för räddningsstationen beviljades bygglov för en lägre ostagad mast.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av
bestämmelserna i Dp 1045, som vann laga kraft 2017. Planen föreskriver
service, lager, tillverkning med försäljning, handel med skrymmande
varor, kontor och handel som markanvändningssätt. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 12 meter med hänsyn till de husbyggnader som ska
uppföras i området. Tornets höjd utgör en avvikelse från tillåten
byggnadshöjd. För att bygglov ska kunna beviljas ska åtgärden normalt
sett följa detaljplanens bestämmelser.
Bygglov får enligt 9 kap 31b § stycket 2, PBL, ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Det föreslagna tornet utgör ett viktigt komplement för räddningsstationens
optimala verksamhet. Huskropparna som sådana följer
planbestämmelserna. Tornet utgör en mindre kompletterande del av det
som byggs på fastigheten och bedöms vara förenlig med detaljplanens
syfte och ändamål.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 148 forts.
Utformning och placering är godtagbara och bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
Översiktskartor, Ansökan, Situationsplan, Elevation mot söder,
Konstruktionsritning, plan- och fasadritning för teknikbod.
Remissyttranden
Grannehörande
Informationskarta
Övriga upplysningar
Se bygglovsbilaga för ytterligare information.
Bilagor vid expediering
Bygglovsbilaga med besvärshänvisning
Bygglovsritningar
Beslut skickas till
Sökanden
Kontrollansvarige
Fastighetsägare
Eventuell sakägare som motsätter sig förslaget

_______________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 149

Dnr KS 2017/900

Strandskyddsdispens på fastigheterna Väster-Ekeby 4:14 med flera

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken i enlighet med ansökan och beslutskartan, för
nedläggning av markkabel och rasering av luftledning på fastigheterna
Väster-Ekeby 4:14 med flera,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att grävningsarbetet inte skadar rötter på levande/döda träd och
högstubbar.
2. Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
fågelarters häckning och vattenlevande organismer inte störs.
Bakgrund
Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
och rasera befintlig luftledning på fastigheterna Väster-Ekeby 4:14 med
flera i Öster-Ekeby. I ansökan anges det att man behöver tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet som särskilt skäl för att bevilja dispens. Markkabeln
kommer att tryckas under Vendelån, vars strand är kantad med flera träd
(främst björkar). Rötterna på dessa träd får inte komma till skada vid
borrning och grävning. Träd i åkanter är viktiga då det nedhängande
grenverket ger ökat skydd för åns växt- och djurliv. De berörda
fastigheterna ingår i bevarandeområdet för odlingslandskapet, riksintresse
för kulturmiljön, influensområde för luftrummet för Uppsala flygplats
samt delvis inom riksintresse för naturvården.
I närområdet har flera fridlysta fågelarter påträffats, och i ån finns
dessutom den rödlistade vattenväxten pilblad, som klassas som nära hotad
enligt artdatabankens rödlista för hotade arter.
Längs Vendelån gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § §
miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 149 forts.
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda
områden där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges
om det finns särskilda skäl. Särskilt skäl är exempelvis att man behöver
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har
därför utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett
område är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör
normalt aldrig dispens medges. I bedömningen ska också områdets
betydelse i framtiden vägas in, liksom omgivningen.
Motivering
För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Längs
delar av den aktuella sträckan av Vendelån växer träd var rötter och
ovanjordsdelar inte får skadas under grävnings-, borrnings- och
raseringsarbetet. Skadas träden finns det risk att de utvecklas till riskträd,
vilket ska undvikas. I närområdet har flera fridlysta fågelarter påträffats,
och genom att anpassa perioden på grävarbetet kan åtgärden utföras utan
att häckningen störs. Arbetet ska även utföras så att rödlistade vattenväxter
inte påverkas negativt.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga
då nedläggningen av markkabel och rasering av luftledningen kan ses som
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon
väsentlig påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare
inskränkning av det rörliga friluftslivet, och är således även förenlig med
strandskyddets syften. Åtgärden anses även vara förenlig med värdena
som värnas inom bevarandeområdet för odlingslandskapet samt
riksintressena för kulturmiljön och naturvården.

Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 149 forts.
Beslutskarta

Kartmaterialet bygger på © TIERPS KOMMUN 2007
samt på © Lantmäteriverket 2006.
Kontakt GIS-frågor Patric Norlin.

Rosa, heldragen linje markerar
kabeldragningen.
Röd, vågig linje markerar raseringen av
luftledningen.
(Endast dragningarna inom
strandskyddsområdet är markerade.)

Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. En
tomtplats ska för fritidshus normalt inte vara större än 1500 kvm, vid
permanentboende kan något större tomtplatser tillåtas. Gränsen behöver
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 149 forts.
inte sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid lämnas
närmast vattnet om möjligt.
Då strandskyddsdispensen avser en markkabel görs ingen
tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat zon kring en sådan
anordning. Istället bestäms ytan som åtgärden får ta i anspråk till
densamma som kabelns sträckning.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Upplysningar
 Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
 Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Beslutsunderlag
 Miljöbalk (1998:808), 7 kap.13-14 § § samt 7 kap. 18 b §.
 Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa.
 Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.5793)
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
_______________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 150

Dnr KS 2017/788

Strandskyddsdispens på fastigheterna Strömsbergs Bruk 2:1 med
flera

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken i enlighet med ansökan och beslutskartan, för
nedläggning av 0,4 kV markkabel på fastigheterna Strömsbergs Bruk 2:1,
1:4, 2:47 samt 1:11,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
3. Att grävningsarbetet inte skadar rötter på levande/döda träd och
högstubbar.
4. Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
fågelarters häckning inte störs.
Bakgrund
Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
på fastigheterna Strömsbergs Bruk 2:1, 1:4, 2:47 samt 1:11 i Strömsberg. I
ansökan anges det att man vill tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som särskilt skäl för att bevilja dispens. Dock är det svårt att argumentera
för det då grävningen endast rör en privat verksamhet. Istället kan
nedgrävningen av elkabeln anses vara en utvidgning av en pågående
verksamhet, nämligen elnätet, som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet. I närheten av grävningssträckan, mot Tämnarån till,
finns en lönnallé. Det berörda fastigheterna ingår i bevarandeområdet för
odlingslandskapet, Västlands yttre vattenskyddsområde samt riksintresset
för kulturmiljön.
Längs Tämnarån gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 §§
miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda
områden där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges
om det finns särskilda skäl. Särskilt skäl är exempelvis att en pågående
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 150 forts.
verksamhet behöver utvidgas och detta inte kan genomföras utanför
strandskyddsområdet.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har
därför utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett
område är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör
normalt aldrig dispens medges. I bedömningen ska också områdets
betydelse i framtiden vägas in, liksom omgivningen.
Motivering
För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Det
särskilda skälet för beviljande av dispens som angavs i ansökan, att
åtgärden skulle tillgodose ett angeläget allmänt intresse, är svårt att
motivera då ledningen kommer att dras till en privat firma. Istället kan
elnätet ses som en pågående verksamhet, och att kabelnedläggningen är en
utvidgning av denna verksamhet som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet.
Längs den aktuella sträckan av Tämnarån går en lönnallé, som kan komma
att påverkas av grävningsarbetet. Då mycket människor rör sig i
närområdet är det viktigt att rötterna på träden inte skadas, då de annars
riskerar att utvecklas till riskträd. I området har flera fridlysta fågelarter
påträffats, och genom att anpassa perioden på grävarbetet kan åtgärden
utföras utan att häckningen störs.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga
då en pågående verksamhet behövs utvidgas och detta inte kan
genomföras utanför strandskyddsområdet.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon
väsentlig påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare
inskränkning av det rörliga friluftslivet, och är således även förenlig med
strandskyddets syften. Åtgärden anses även vara förenlig med värdena
som värnas inom bevarandeområdet för odlingslandskapet, Västlands yttre
vattenskyddsområde samt riksintresset för kulturmiljön.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. En
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 150 forts.
tomtplats ska för fritidshus normalt inte vara större än 1500 kvm, vid
permanentboende kan något större tomtplatser tillåtas. Gränsen behöver
inte sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid lämnas
närmast vattnet om möjligt.
Då strandskyddsdispensen avser en markkabel görs ingen
tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat zon kring en sådan
anordning. Istället bestäms ytan som åtgärden får ta i anspråk till
densamma som kabelns sträckning.
Beslutskarta

Kartmaterialet bygger på © TIERPS KOMMUN 2007
samt på © Lantmäteriverket 2006.
Kontakt GIS-frågor Patric Norlin.

Rosa, heldragen linje markerar
kabeldragningen.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 150 forts.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Upplysningar
 Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
 Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning,
exempelvis kan det krävas dispens från biotopskyddet från
Länsstyrelsen då en allé riskerar att påverkas.
Beslutsunderlag
 Miljöbalk (1998:808), 7 kap.13-14 § § samt 7 kap. 18 b §.
 Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa.
 Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.5243).
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
_______________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 151

Dnr 2017/756

Strandskyddsdispens på fastigheten Grönö 2:5

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken samt i enlighet med beslutskarta och ansökan, för
slyröjning i syfte att främja ängsflora på fastigheten Grönö 2:5,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
5. Gräset mellan huset och strandlinjen får inte slås så ofta att en
gräsmatta bildas.
6. Om ängsfrön sprids ska en fröblandning med inhemska arter
väljas.
7. Att en tydlig markering sätts upp mellan ängsmarken och stugan.
Bakgrund
Sökanden önskar ta ner sly på fastigheten Grönö 2:5 för att främja den
nyetablerade ängsfloran längs stranden. Idag växer det upp tät lövsly och
om den inte hålls efter kommer den att sprida sig. Fastigheten ligger på ön
Stångharen i Lövstabukten, som ingår i Uppsala Länsstyrelses
Naturvårdsprogram, och har mycket höga naturvärden. I
Naturvårdsprogrammet omnämns öppna ängspartier, vilka blir allt
viktigare eftersom att många tidigare hävdade marker har växt igen. På
Stångharen har skogsstyrelsen tidigare upprättat ett naturvårdsavtal och
utfört naturvårdsbränningar, och ön är rik på död ved.
I Lövstabukten gäller 300 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 §§
miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda
områden där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges
om det finns särskilda skäl. Särskilt skäl är exempelvis att främjandet av
biologisk mångfald, särdeles pollinerare, är ett mycket angeläget allmänt
intresse.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 151 forts.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har
därför utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett
område är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör
normalt aldrig dispens medges. I bedömningen ska också områdets
betydelse i framtiden vägas in, liksom omgivningen.
Motivering
Hävdade marker såsom slåtterängar och naturbeteshagar är viktiga för
biologisk mångfald då de hyser många växt- och insektsarter. Många
pollinerande insekter har svårt att överleva då mängden nektargivande
växter minskar i landskapet på grund av igenväxning och ändrad
markanvändning, bland annat till modernt jordbruk. Åtgärder som avser
att främja biologisk mångfald är därför av största vikt, och kan ses som ett
angeläget allmänt intresse. För utan pollinerande insekter uteblir många av
de livsmedel som idag är lätta att ta för givet. Många naturvärden som är
knutna till död ved gynnas dessutom av solexponering, vilket kommer att
uppnås av röjningen. Genom att en markering, exempelvis ett staket, sätts
upp mellan stugan och ängsmarken kommer inte hemfridszonen att
påverkas av slyröjningen.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga
då bevarandet av biologisk mångfald, framför allt pollinerande insekter,
anses vara ett angeläget allmänt intresse.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon
väsentlig påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare
inskränkning av det rörliga friluftslivet, och är således även förenlig med
strandskyddets syften.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. En
tomtplats ska för fritidshus normalt inte vara större än 1500 kvm, vid
permanentboende kan något större tomtplatser tillåtas. Gränsen behöver
inte sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid lämnas
närmast vattnet om möjligt.
Då en ängsmark inte har någon hemfridszon görs ingen
tomtplatsbestämning i detta fall. Istället bestäms den yta som åtgärden får
ta i anspråk, vilken är markerad på beslutskartan.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 151 forts.
Beslutskarta

Kartmaterialet bygger på © TIERPS KOMMUN 2007
samt på © Lantmäteriverket 2006.
Kontakt GIS-frågor Patric Norlin.

Rosa, heldragen linje markerar området
där sly får röjas.

Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 151 forts.
Upplysningar
 Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
 Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
 Markeringen mellan ängsmarken och stugan kan exempelvis vara ett
staket.
Beslutsunderlag
 Miljöbalk (1998:808), 7 kap.13-14 § § samt 7 kap. 18 b §.
 Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa.
 Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.5064) med inkomna
kompletteringar och fältbesök.
 Uppsala Länsstyrelses Naturvårdsprogram från 1987.
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet

_______________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 152

Dnr KS 2017/617

Strandskyddsdispens på fastigheten Grönö 3:6

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken samt i enlighet med beslutskarta, ansökan och inkomna
kompletteringar, för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten
Grönö 3:6,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
8. Bygget ska utföras under sådan period och på sådant sätt att fåglars
och groddjurs reproduktion inte försvåras.
9. Att man väljer en avloppslösning som säkerställer att näring inte
läcker ut i våtmarken eller havet.
10. Att våtmarkens hydrologi inte påverkas negativt av bygget.
Bakgrund
Sökanden har fått erbjudande att köpa en bit av fastigheten Grönö 3:6, och
ämnar stycka av den delen. På den vill han bygga ett fritidshus med
tillhörande garage på ca 80 kvm. Nordöst om fastigheten finns en våtmark
där det tidigare har funnits gölgroda, som klassas som sårbar (VU) enligt
Artdatabankens rödlista över hotade arter. På våtmarken har även orkidéer
och andra groddjur rapporterats, och i området förekommer rödlistade
fågelarter såsom lärkfalk och bivråk. Båda fågelarterna klassas som nära
hotade (NT).
Vid Alskärsfjärdens kuststräcka gäller 300 meter strandskydd enligt 7
kap.13-14 § § miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får
inte nya byggnader uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter eller som avhåller
allmänheten från att beträda områden där den annars skulle ha fått färdas
fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges
om det finns särskilda skäl. Särskilt skäl är exempelvis platsen är väl
avskild från strandlinjen, i det här fallet av annan bebyggelse.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 152 forts.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har
därför utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett
område är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör
normalt aldrig dispens medges. I bedömningen ska också områdets
betydelse i framtiden vägas in, liksom omgivningen.
Motivering
Fritidshustomten kommer att anläggas på naturmark med låga naturvärden
och vara väl avskilt från strandlinjen av både annan bebyggelse och
grusväg. Då den föreslagna placeringen ligger högre än våtmarken bedöms
byggnationen inte medföra någon större påverkan på dess hydrologi och
arter. Det är dock viktigt att våtmarken hålls naturlig då den tidigare har
hyst den rödlistade gölgrodan, som nästan bara finns längs
Upplandskusten. Om gölgrodan ska kunna öka i antal och spridning är det
viktigt att dess potentiella levnadsområden bevaras. Om byggnationen
dessutom anpassas så att den inte sammanfaller med rödlistade och/eller
fridlysta groddjurs och fågelarters parningssäsong anses inte dessa störas.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga
då marken är väl avskild från strandlinjen genom annan bebyggelse och
väg.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon
väsentlig påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare
inskränkning av det rörliga friluftslivet, och är således även förenlig med
strandskyddets syften.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. En
tomtplats ska för fritidshus normalt inte vara större än 1500 kvm, vid
permanentboende kan något större tomtplatser tillåtas. Gränsen behöver
inte sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid lämnas
närmast vattnet om möjligt.
Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till ca 1100 kvm, vilket är bedömt
utifrån situationskartan som sökanden lämnade in.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsForts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 152 forts.
bestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Beslutskarta

Kartmaterialet bygger på © TIERPS KOMMUN 2007
samt på © Lantmäteriverket 2006.
Kontakt GIS-frågor Patric Norlin.

Rosa, heldragen rektangel markerar
byggnadens placering.
Blå, streckad linje markerar tomtplatsen.

Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 152 forts.
Upplysningar
 Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.


Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning,
exempelvis kan det krävas bygglov från kommunen.

Beslutsunderlag
 Miljöbalk (1998:808), 7 kap.13-14 § § samt 7 kap. 18 b §.
 Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa.
 Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.4389) med inkomna
kompletteringar och fältbesök.
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet

_______________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 153

Dnr KS 2017/764

Yttrande över remiss State of the Baltic Sea och OSPAR´s
intermediate assessment Dnr 2611-2017

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
Bakgrund
Tierps Kommun har beretts tillfälle att yttra sig angående två rapporter
över miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten av Havs- och
vattenmyndigheten. Då Tierps kommun har kust mot Östersjön har jag
som handläggare fokuserat mest på östersjörapporten.
Östersjön är starkt påverkad av mänskliga faktorer, som exempelvis
övergödning, miljögifter, transporter och nedskräpning. Samtidigt finns
det flera intressen som gynnas av att kustmiljön, både land och vatten, är
frisk och välmående. Sverige är det land som har mest turism kopplat till
Östersjökusten, och upplevelsevärdena ökar om naturen är vacker.
Dessutom har stor del av kommunens kuststräcka mycket höga
naturvärden samtidigt som mycket av den täcks av riksintresset för
yrkesfisket. Turismen och yrkesfisket är beroende av fungerande
ekosystem, som förser oss med resurser som mat och rekreation. Det är
kostsamt att påverka naturen, då dess egenvärde är direkt kopplat till de
ekosystemtjänster som kommunen och dess innevånare behöver.
När man bedömer mänsklig påverkan är det viktigt att ha ett
helhetsperspektiv. Mäter man bara en faktor kan det verka som att det inte
finns någon påverkan, medan om man mäter flera inser man snart att
trycket på Östersjön är stort. Detta märks på bland annat sjöfåglar,
undervattensväxter och bottenlevande djur som får svårare att reproducera
sig och överleva. När antalet individer av en viss art blir mindre är det
större risk för inavel, vilket leder till genetiska sjukdomar och i värsta fall
till utrotning. Sverige har mycket kust att nyttja, och därför blir det även
väldigt dyrt att inte ta hand om den.
Båda rapporterna tar upp marina naturreservat som viktiga faktorer i
arbetet med att bevara höga naturvärden och livskraftiga populationer. Det
är även viktigt att de skyddade områdena hänger ihop så att artindivider
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kan röra sig mellan dem, vilket är ett måste för att motverka inavel.
Biologisk mångfald handlar inte bara om hur många arter som finns i ett
område, utan även om hur nära släkt individerna inom en art är. Om alla
individer är nära släkt med varandra är den genetiska variationen i DNA:t
låg på grund av inavel, vilket gör det svårt att bevara livskraftiga
populationer i längden.
Yttrande
Östersjörapporten (The state of the Baltic Sea, HELCOM)
Tierps kommun anser att rapporten är mycket värdefull då den tar ett
helhetsgrepp kring miljötillståndet i Östersjön. Det är bra att påverkan på
naturen kopplas till jobbtillfällen och ekonomisk förlust för att öka
förståelsen om att naturen är dyrbar. Dock är begreppet ”holistisk”
otydligt och skulle behöva en närmare förklaring. Det skulle även vara bra
om arters genetiska status togs med i miljöbedömningen, då det egentligen
är svårt att säga något om en arts tillstånd utan att undersöka den genetiska
diversiteten.
Tierps kommun ser fram emot nästa lägesrapport, särskilt den nya delen
om mänsklig påverkan genom kablar och elektromagnetism.
Nordostatlantrapporten (OSPAR’s intermediate assessment 2017)
Tierps kommun anser att upplägget med tydliga och enkla rubriker gör
materialet mycket lättillgängligt. Dock är begreppet ”holistisk” otydligt
och skulle behöva en närmare förklaring. Det skulle även vara bra om
arters genetiska status togs med i bedömningen, då det egentligen är svårt
att säga något om en arts tillstånd utan att undersöka den genetiska
diversiteten.
Beslut skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
_________________
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Dnr Ks 2017/861

Yttrande för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning mellan
Station Söderfors och Station Söderfors Södra i Tierps kommun,
Uppsala län

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
Bakgrund
2017-10-10 erhöll Tierps kommun begäran om yttrande om förnyad
nätkoncession för befintlig 130kV ledning mellan stationerna Söderfors
och Söderfors södra, från Energimarknadsinspektionen. Det är Ellevio AB
som sökt om tillståndet hos Energimarknadsinspektionen, vilka är
beslutsfattande i frågan.
Energimarknadsinspektion begär att det av Tierps kommuns yttrande
särskilt skall framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och
områdesbestämmelser. Energimarknadsinspektionen önskar också att det
särskilt skall framgå från yttrandet huruvida ledningen berör skolor,
förskolor eller liknande verksamheter.
Tierps kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen
(2013:208) och remissvar krävs för beslut.
Ärendet
Ellevio AB driver den 130kV kraftledning som ärendet gäller. Under
februari-mars 2014 hölls ett första samråd, i vilket Tierps kommun inkom
med yttrande. Efter samrådet fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut
om att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket
föranledde ett kompletterande samråd vintern 2016-2017, där Tierps
kommun lämnade yttrande.
Ellevio AB har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i vilken
fyra alternativ presenteras:
- Nollalternativ (ledningen tas ur bruk och raseras)
- Förlängning av befintlig sträckning
- A1, markkabel längs med befintlig sträckning
- A2, bitvis markkabel och bitvis luftledning, i huvudsak längs
befintlig sträckning
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I den samlade bedömningen konstaterar Ellevio AB att en förlängning av
befintlig sträckning är det mest samhällsekonomiskt hållbara alternativet.
Yttrande
Energimarknadsinspektion begär att det av Tierps kommuns yttrande
särskilt skall framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och
områdesbestämmelser. Energimarknadsinspektionen önskar också att det
särskilt skall framgå från yttrandet huruvida ledningen berör skolor,
förskolor eller liknande verksamheter.
Översiktsplan
I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) beskrivs
rekommendationerna för Söderfors som Utveckla ortens speciella
kvaliteter som bas för friluftsliv och turism, upprustning av centrum samt
att ge möjlighet till de aktiva industrierna att utvecklas.
Detaljplaner
Ledningsdragningen återfinns inom sammanhållen bebyggelse men inte
inom detaljplanelagt område. Intilliggande detaljplan (DP404) medger för
bostadsändamål och är bebyggd med bostadshus på avstånd mellan 50 och
80 meter från nuvarande ledningsdragning. Ledningen passerar inte
genom skolområde eller liknande. Det finns dock en viss förekomst av
fritidsbebyggelse i ledningsdragningens närområde.

Enkel skiss med ungefärligt läge för ovan nämnda fritidsbebyggelse.
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Områdesbestämmelser
Aktuellt område berörs inte av områdesbestämmelser.
Riksintressen
Liksom påpekat ovan befinner sig nuvarande ledningsdragning utanför
detaljplanelagt område men inom flertalet riksintresseområden,
riksintresse för:
kulturmiljö
rörligt friluftsliv
friluftsliv
skyddat vattendrag
naturvård
Liksom kommunen i sina tidigare yttranden till Ellevio AB påpekat är
flera av dessa värden kopplade till den visuella upplevelsen av platsen.
Kommunen vill därför åter framhäva vikten av att ledningens visuella
påverkan tas i beaktande i avvägningen av den samhällsekonomiska
nyttan.
Övergripande kommentarer
I MKB:n kap 8.1 beskrivs marken mellan stationen och väg 292 som
skogsmark, något som inte helt stämmer. Marken har tidigare varit
bebyggd med flerbostadshus med tillhörande beten och odlingar.
Kommunen har idag betesdjur på hela sträckningen mellan stationen och
väg 292, inom riksintresset för naturvård. I samband med restaureringen
av betesmarken så glesas trädskiktet successivt ut, detta gäller även
trädridån längs stranden. Påverkan på landskapsbilden och det visuella
intrycket vid entrén till Söderfors samt från byggnadsminnet Engelska
parken är stor och det bör vara motiverat att förlägga kabeln i mark denna
bit.
Undersökningar har visat att elektromagnetisk strålning från
kraftledningar har negativ påverkan på betesdjur genom minskad
mjölkproduktion, påverkan på embryonalutveckling samt kroppens
enzymer, hormoner och DNA. Detta kan minskas genom att förlägga
ledningen i mark.
En snabbt växande näring i Sverige är turism och besöksnäringen.
Söderfors är en av de orter i Tierps kommun som har mycket stor potential
att fortsätta utvecklas inom besöksnäring, genom sina historiska miljöer
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och storslagna natur. Dessa värden, är liksom beskrivits tidigare i
yttranden nära sammankopplade med det visuella intrycket, vilken en
luftledning verkar störande på.
Medverkande kommunala tjänstemän
Adam Nyström - Kommunarkitekt
Taija Lindfors – Kommunekolog
Beslut skickas till
Energimarknadsinspektionen
_______________________
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Dnr Ks 2017/992

Taxa grävtillstånd 2018 - revidering

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa grävtillstånd 2018,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.
Bakgrund
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen.
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål, förslag är att
bibehålla befintlig taxa med komplettering.
Motivering
Kompletteringarna är baserat på uppkomna avvikelser vid schaktning på
kommunens fastigheter enligt nedan:
Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark

Ordf sign

Tillstånd

Vite

Avsaknad av dokumenterad
egenkontroll

5 000 kr/grävtillstånd

Fysisk avstängning

Vite

När grundläggande
avstäningning inte är utförd,
inte följer godkänd TA-PLAN,
eller arbetsområdet är för
trafikanter och personal.

10 000 kr

Utgår

Utgår

Underlåtenhet att följa TA-plan

10 000kr + 500kr per
fordon och arbetare
per dag tills det är
åtgärdat.
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Beslutsunderlag
Taxa grävtillstånd 2018
Beslut skickas till
Chef Samhällsbyggnadsenheten
Mark & Exploateringsansvarig
Bredbandsamordnare

_____________________
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